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ILMASTONMUUTOKSEN  TORJUNTA vaa-
tii edelläkävijöitä. Suomi on asettanut ta-
voitteekseen olla hiilineutraali vuonna 
2035. Maa- ja metsätalous on avainasemas-
sa paitsi ilmastonmuutoksen torjunnassa 
myös siihen sopeutumisessa. Metsäisenä 
maana Suomi pystyy sitomaan merkittä-
vän määrän hiilidioksidia metsiin. Ymmär-
rämme jo hyvin, miten puusto sitoo hiil-
tä, mutta maaperän hii-
lensidonnan ymmärtä-
miseksi tarvitaan vielä 
paljon tutkimusta, sil-
lä sen arviointiin liittyy 
edelleen paljon epävar-
muuksia. 

SUOMEN  MAA-  ja met-
sätalouden haasteena 
on suopohjainen maa-
perämme. Tarvitsem-
me turvemaille uuden-
laisia hoitotapoja, joi-
den avulla päästöt mi-
nimoidaan. Paras ta-
pa lisätä hiilensidontaa 
metsiin on varmistaa puiden hyvä kasvu. 
Tätä edistämme kansallisilla jalostusohjel-
milla, joiden taustalla on vuosikymmenten 
tutkimustieto. Jalostettu puuaines kasvaa 
nopeammin, ja jalostuksella voidaan pa-
rantaa myös metsäpuiden taudinkestävyyt-
tä, jonka merkitys kasvaa ilmastonmuutok-
sen myötä. 

METSIEN ROOLI pysyvänä hiilivarastona 
on riskialtis, sillä esimerkiksi hyönteistuho 
tai metsäpalo voi hetkessä muuttaa hiili-
varaston hiilen lähteeksi. Parasta on käyt-
tää arvokas biomassa hiiltä varastoivis-
sa korkean jalostusarvon tuotteissa, ku-
ten puurakentamisessa ja puupohjaisis-
sa tekstiileissä. Ilmasto ja kansantalous  
hyötyvät! 

MAATALOUDEN ROOLI  on 
monitahoinen ja sitä on ke-
hitettävä niin ilmastonmuu-
toksen kuin huoltovarmuu-
den näkökulmasta. Ruoan-
tuotanto aiheuttaa väistä-
mättä myös ilmasto- ja ve-
sistöpäästöjä. Näitä on rat-
kottava käsi kädessä. Suo-
malainen maatalousosaa-
minen, esimerkkinä hiili-
neutraali maitoketju, voi 
edesauttaa globaalin ruo-
katurvan kestävässä toteu-
tumisessa. 

KOKONAISKESTÄV Y YDEN  elementtien 
yhteensovittaminen on haastavaa. Met-
sä- ja maatalouden lisäksi kunnianhimoi-
sia ilmastoratkaisuja tarvitaan kaikilla sek-
toreilla. Pitkäjänteiseen kansalliseen tut-
kimukseen panostaminen takaa Suomen 
kilpailukyvyn, hyvinvoinnin ja ilmasto-
kestävyyden.

Ilmastokestävä kilpailukyky ja  
hyvinvointi tarvitsevat tutkimusta 

Johanna Buchert
Pääjohtaja 
Luonnonvarakeskus

Puheenvuoro 

06 SIMOSOL 
Metsät ansaitsevat  
syvää analytiikkaa

Log Planet Oy:n toimitusjohtaja kertoo yrityksen kantavan kortensa 
kekoon ympäristöasioissa kierrättämällä materiaalit tarkkuudella. 

L og Planet Oy:n toimitus-
johtaja Jukka Laiho ker-
too monialayrityksen 
henkilöstön koostuvan 

monitaitureista, eikä yrityksessä 
osata sanoa ei-oota. Se on yksi syy, 
miksi toimialastakin on tullut laaja.

Laiho perusti Log Planetin vuon-
na 2007 työskenneltyään siihen asti 
Rautialla talomyyjänä. Hän havait-
si, että pyöröhirsille löytyy kysyn-
tää. Viimeisten vuosikymmenten 
aikana puurakentaminen on nous-
sut ilmastoteoksi. 

– Hirsisiä rakennuksia tehtiin 
1990-luvun taitteeseen asti pää-
osin pyöröhirrestä. Toimitamme 
näihin rakennuksiin korjauspaloja. 
Pystymme sorvaamaan halkaisijal-
taan minkä kokoisen hirren tahan-
sa 80 millimetristä 400 millimetrin.

Menekki lasketaan tarkkaan
Log Planet valmistaa pyöröhirsistä 
korjauspalojen lisäksi myös uusia 
rakennuksia, olipa kyseessä sitten 
talo, huvila, saunarakennus, käy-

Materiaalien kierrätys  
keventää ympäristökuormaa

mälä, laavu tai vaikkapa grillikatos. 
– Kun asiakas tulee meille piirus-

tusten kanssa, laskemme hirsien 
menekin ja mitat. Listan perusteella 
metsäkoneen kuljettaja pätkii puut 
valmiiksi oikean mittaisiksi. Mikä-
li asiakkaalla sattuu olemaan omaa 
metsää, voimme hakea tarvittavat 
tukit myös sieltä.

Tukkien sorvauksessa syntyy 
kymmenisen prosenttia hävikkiä. 
Sahanpurun Log Planet lahjoittaa 
hevostiloille maanparannusaineek-
si. Lyhyistä puunpätkistä kumppa-
niyhtiö tekee puolestaan klapeja.

Log Planet kuljettaa myös puita 
ja risuja asiakkaiden tonteilta. Niitä 
syntyy varsinkin silloin, kun tont-
tia raivataan rakentamista varten.

Jätteet lajitteluun
Log Planetin työt vaihtelevat osin 
vuodenaikojen mukaan. 

– Kesäisin niitämme Helsingin 
alueella aliurakoitsijana tieluiskien 
kasvustoja. Kaivamme ja kunnos-
tamme salaojia. Suutarilassa pi-

dämme huolta ympäristön siistey-
destä, talvella kuvaan astuvat myös 
hiekoitus-, suolaus- ja auraustyöt, 
Laiho luettelee.

Syksyisin Log Planetin työnte-
kijät kiipeävät katoille puhdista-
maan taloyhtiöiden rännejä lehdis-
tä. Asuntojen tyhjentämisessä riit-
tää työtä kuitenkin ympäri vuoden, 
ja siihen Log Planet on luonut myös 
tehokkaan toimintatavan.

– Lajittelemme tavarat asuntoa 
tyhjennettäessä yli 200 litran ros-
ka-astioihin. Kaikille kierrätettävil-
le materiaaleille on omat astiansa. 
Asunnon tyhjentäjien ei tarvitse 
pelata jätesäkkien kanssa, lajittelu 
on tarkkaa, asunto saadaan tyhjäk-
si nopeasti ja jäteastioiden tyhjen-
nys Sortti-asemalla käy kätevästi.

Laihon mukaan asuntojen tyh-
jennykseen kuluisi helposti 50–80 
jätesäkkiä. Kun tyhjennykseen käy-
tettään puolestaan jäteastioita, ei 
säkkejä tarvita välttämättä lainkaan.

Materiaalien lajittelu ja kierrätys 
on jatkuvasti mukana myös kaikissa 
muissa Log Planetin toiminnoissa.

 – Ympäristöasioissa kannamme 
kortemme kekoon kierrättämällä 
materiaalit niin tarkkaan kuin voim-
me. Esimerkiksi salaojitusta uusit-
taessa vanhat salaojaputket ja eris-
teet lajitellaan omiksi jakeikseen, 
Laiho kertoo.

Log Planet Oy on monialayritys, jonka työt vaihtelevat 
hirsirakentamisesta ympäristön- ja kiinteistönhuolto-
töihin. Toimintaa leimaa materiaalien kierrätys.
teksti timo hämäläinen  kuva juho länsiharju

S ademäärät ovat kasvaneet 
ympäri vuoden jo pidem-
män aikaa, mutta suurinta 
kasvu on talvikuukausina, 

jolloin sade tulee yhä useammin ve-
tenä tai räntänä lumen sijaan. Pi-
dempien, selkeiden pakkasjakso-
jen puuttuessa kodin rakenteet ei-
vät ehdi välillä kuivumaan. Myös 
pilvisyys lisääntyy erityisesti tal-
vella. Kaikki nämä tekijät lisäävät 
homeen kasvua ja kosteuden kon-
densoitumista kodin rakenteissa. 
Otollisin ympäristö homeen muo-
dostumiselle syntyy, kun ilmankos-
teus on yli 85 prosenttia ja lämpöti-
la alle 10 astetta.

Yläpohjan merkitys korostuu
Katto- ja sadevesiremontit ovat ku-
luttajalle isoja investointeja. Niis-
sä käytettyjen rakenne- ja mate-
riaaliratkaisujen tulee olla pitkä-
ikäisiä ja suunniteltu niin, että ne 
toimivat myös muuttuvissa sää-
olosuhteissa. Katto- ja rännire-
monttien markkinajohtaja Vesi-

Säät muuttuvat, 
muuttuvatko katot?

vekin tekninen johtaja Jari Pohja 
kertoo, että yrityksen tuotekehi-
tysosastolla on pitkään tutkittu ja 
lanseerattu uusia tuote- ja rakenne-
ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuo-
miin haasteisiin. 

– Periaatteenamme on aina ollut 
tarjota asiakkaille tuotteita, jotka on 
suunniteltu suomalaisiin koteihin ja 
koviin sääolosuhteisiin. Esimerkik-
si Arvo-kourulle myönnämme pe-
räti 60 vuoden puhkiruostumatto-
muustakuun, Pohja kertoo.  

Vaihtelevien talvisäiden myötä 
yläpohjan tuulettuvuuden merkitys 
korostuu entisestään. Kun yläpohja 
tuulettuu hyvin, siirtyy ylimääräi-
nen kosteus eristeistä sekä muista 
kattorakenteista ulkoilmaan, eikä 
kosteusvaurioita pääse syntymään. 
Tällöin esimerkiksi peltikatteeseen 
kondensoitunut vesi pääsee haih-
tumaan. Kondenssivettä muodos-
tuu, kun yläpohjassa oleva lämmin 
ja kostea ilma törmää kylmään pin-
taan, esimerkiksi peltikatteeseen ja 
tiivistyy pisaroiksi.

Vesivekin käyttämä tuplatuule-
tusrakenne takaa riittävän ilman-
kierron aluskatteen molemmin 
puolin. Osa vanhemmista kattora-
kenteista vaatii kuitenkin erikois-
ratkaisuja, jotta riittävä tuulettu-
vuus voidaan saavuttaa. Siksi yri-
tyksessä on konseptoitu erikoisra-
kenteita juuri näitä kohteita varten. 
Lisäksi remonteissa käytetään ve-
siohenteisella, 100-prosenttisesti 
energiakierrätettävällä puunsuo-
ja-aineella käsiteltyä puutavaraa, 
jotta kattorakenteet pysyvät ter-

veinä eivätkä kerää home- ja sie-
nikasvustoja.  

Monen tekijän summa
Aluskatteella on tuplatehtävä kat-
torakenteessa. Sen tulee pysäyttää 
ylhäältä tulevat mahdolliset vuodot 
sekä sitoa alhaalta nouseva kosteus. 
Uusi Vesivek Divoroll ProTM -alus-
kate on ainoa hengittävä aluskate, 
jolla on 30 vuoden valmistajan ta-
kuu. Se on tavanomaista painavam-
pi ja paksumpi, joten se sitoo siten 
enemmän vettä itseensä. Näin li-

sääntyvä kosteus ei pääse valumaan 
yläpohjaan eikä vaurioittamaan ra-
kenteita. Samoin uuden aluskatteen 
mekaaninen lujuus ja UV-säteilyn 
kesto ovat erinomaisia.

 – Jokainen katto on erilainen, ja 
vaatii asiantuntemusta sekä tarkan 
kuntoarvion oikeiden ja pitkäikäis-
ten ratkaisujen löytämiseksi. Vesi-
vekin omat asentajat on koulutettu 
toteuttamaan konseptoidut ratkai-
sut, ja heidän työlle myönnetään 
viiden vuoden asennustakuu, Poh-
ja avaa.

Vesivek-katon laadun tae on 100-prosenttisesti oma ja kotimainen toimitusketju. Yrityksen tuotekehitys-
osastolla kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja muuttuvan ilmaston asettamiin haasteisiin.

Ilmasto on sekä kokemusperäisesti että tutkitusti 
muuttumassa. Tulisiko meidän huolestua kotiemme 
terveydestä ja kestävyydestä tulevissa sääolosuhteissa?
teksti vesivek  kuva vesivek

KIVI RY 
Suomalainen kivi voitti  
vertailun hiilijalanjäljestä
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Terveysalan  
on otettava  
kestävyysloikka 

P hil ips  on si irtyny t 
2000-luvulla lamppu-
jen ja kulutuselektronii-
kan valmistajasta tervey- 

denhuollon ratkaisujen ja uusien 
innovaatioiden konserniksi. Ter-
veysteknologian salkku on kasva-
nut myös yritysostojen kautta.

Kestävä kehitys ohjaa yhtiön toi-
mintoja. Ympäristön säästöohjelma 
on nostanut Philipsin ykkössijalle 
Forbesin Change the World Sustai-
nability All Stars -listalla. Yhtiö otti 
ympäristövaikutusten vähentämi-
sen tavoitteekseen jo 1990-luvul-
la, jolloin se esitteli EcoDesign-kon-
septin. Siinä tuotteiden ympäris-
tökuormitusta tarkastellaan koko-
naisvaltaisena prosessina.

Arviolta 80 prosenttia tuotteen 
ympäristövaikutuksista päätetään 

jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitte-
lun apuna käytetään elinkaariana-
lyysia, joka arvioi tuotteen ympä-
ristörasitteen raaka-aineista val-
mistukseen, jakeluun, käyttöön, 
korjaamiseen, ylläpitoon ja kier-
rätykseen. 

Tutkimusyksikkö Vantaalla
Suomessa Philips on ollut osa ter-
veydenhuollon kehittämistä yli 30 
vuotta. Vantaalla toimiva yhtiö te-
kee laajasti yhteistyötä suomalais-
ten sairaaloiden ja yksityisten sai-
raanhoidon yritysten kanssa. 

– Meillä on Vantaalla magneet-
ti- ja syöpähoidon tutkimus- ja ke-
hitysyksikkö, johon yhtiö satsaa 
vuosittain noin kymmenen mil-
joonaa euroa, kertoo Philips Suo-
men toimitusjohtaja ja Pohjois-

Tuhannet terveydenhuollon ammattilaiset Suomessa tekevät töitä Philipsin 
ratkaisuilla. Edistyksellisen tekniikan ohella niiden vahvuutena on ekologinen 
suunnittelu, joka huomioi ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen. Philipsillä 
toivotaan, että terveysala heräisi vaatimaan ympäristöystävällisiä tuotteita. 
teksti ritva-liisa sanneman  kuva juho länsiharju

maiden Health Systemsin johtaja  
Mikko Vasama.

Suurin osa Vantaan toimipisteen 
noin 200:sta työntekijästä tekee tut-
kimus- ja tuotekehitystä, pääasias-
sa sädehoidon ja magneettikuvan-
tamisen saralla. 

Philips on johtavassa asemas-
sa kuvantamisdiagnostiikan, ku-
vaohjatun hoidon, potilasvalvon-

taratkaisujen, eHealthin, henkilö-
kohtaisen terveyden sekä kotisai-
raanhoidon saralla.

Heliumia säästävä MRI-laite
Erityisen ylpeä Vasama on Philip-
sin innovaatiosta, jolla pystytään 
vähentämään radikaalisti mag-
neettikuvauslaitteen viilentämi-
seen tarvittavaa nestemäisen heliu-
min määrää. Normaalisti heliumia 
tarvitaan 1500 litraa, mutta Philip-
sin versiossa vain seitsemän litraa.

– Helium on rajallinen luonnon-
vara, jota ei riitä loputtomiin tuhlat-
tavaksi. Raaka-aineen järjestämis-
tä laitteeseen on mietitty tarkkaan 
EcoDesignin hengessä, ja näin on 
saatu aikaan luontoa säästävä tuote.

Heliumin vähäinen määrä vai-
kuttaa myös magneettikuvauslait-

teen tilasijoitteluun. Tavallisesti 
MRI-laitteet asennetaan painonsa 
takia pohjakerrokseen, mutta Phi-
lipsin kevyempi tuote sopii myös 
muualle. 

Vantaalla on tehty yhteistyötä 
esimerkiksi tekoälyyn erikoistu-
neen yrityksen kanssa ja kehitet-
ty konenäköön perustuva ratkai-
su, jolla magneettikuvatuista eli-
mistä saadaan kolmiulotteiset ku-
vat sädehoidon täsmällistä suunnit-
telua varten.

– Oikea ja nopea diagnoosi sekä 
täsmähoito säästävät sekä potilai-
den että terveydenhuollon aikaa ja 
resursseja. Samalla vähenevät tur-
hat käynnit ja matkustamisesta ai-
heutuva ympäristökuormitus, Va-
sama huomauttaa.

Ympäristön näkökulmasta juu-

ri pitkät matkat sairaalaan ovat yk-
si terveydenhuollon haaste. Philips 
on luonut ratkaisuja, joilla potilaan 
vointia voidaan seurata kotona sai-
raalahoidon jälkeen. Yhtiöllä on tar-
jota myös etävastaanottoihin digi-
taalisia laitteita, joita on alettu käyt-
tää yhä enemmän etenkin korona-
epidemian takia. Silti virtuaalisten 
vastaanottojen kultakauden arvel-
laan olevan vasta edessä. 

– Koronaepidemia tosin osoitti, 
että digiloikka voi onnistua nopeas-
ti. Nykyisillä laitteilla saadaan tark-
koja kuvia ja pystytään tekemään 
luotettavia diagnooseja myös etä-
yhteyksien kautta, Vasama sanoo. 

Ympäristöherätys alalle
Vasama on pannut merkille, ettei 
terveydenhuollon kenttä ole vielä 

kunnolla herännyt ympäristötie-
toisuuteen. Tämä näkyy esimer-
kiksi hankintaprosesseissa, joissa 
tehdään tarjouspyyntöjä laitetoi-
mittajille.

– Asiakkaiden olisi hyvä kysyä 
myös, millainen kestävän kehityk-
sen strategia laitetoimittajalla on. 
Toistaiseksi ympäristötekijöiden 
esittelyä ei osata vaatia eikä sisäl-
lyttää tarjouspyyntöön.

Vasama toivoo ympäristötietoi-
suuden valuvan osaksi kilpailu-
tuksen hankintaprosessia. Ympä-
ristöystävällisten ratkaisujen tulisi 
olla osa julkisen ja yksityisen ter-
veydenhuollon arvoketjua. Eten-
kin isojen hankkeiden kilpailutuk-
sessa pitäisi ottaa huomioon tuot-
teiden elinkaari, kestävyys ja kier-
rätettävyys.

Philips Suomen toimitusjohtaja Mikko Vasama kertoo yrityksen 
olevan etujoukoissa tukemassa kestävää kehitystä.

“
Virtuaalisten 
vastaanottojen 
kultakausi on 
vasta edessä.  

Philipsin MRI-laite 
säästää radikaalisti  
sen viilentämiseen 
käytettävää neste-

mäistä heliumia.

P hilipsillä tavoitellaan 
tuotteille pitkää käyttöi-
kää materiaalivalinto-
jen, designin, päivitys-

ten, huoltojen, kunnostamisten ja 
varaosien avulla. Mitä pidemmäk-
si laitteen elinkaari saadaan, sitä 
enemmän säästetään luonnonva-
roja ja estetään ilmastopäästöjä.

Suomen Philips tarjoaa asiakkail-
leen asennus- ja huoltopalvelua se-
kä laajan koulutusohjelman, josta 
vastaavat alan asiantuntijat. Asiak- 
kaat pääsevät tukemaan kestävää 
kehitystä ja hyötymään myös ra-
hallisesti kiertotaloudesta siinä 
vaiheessa, kun laite on tullut tien-
sä päähän. Philips noutaa laitteen 
ja tarjoaa siitä hyvityksen.

Vanhan laitteen kuluneet ja vial-
liset osat korvataan uusilla, ja tuote 

Kierrättämällä luodaan  
vaihtoehtoinen tulevaisuus

kunnostetaan jatkokäyttöön. Kun-
nostettujen tuotteiden laatu var-
mistetaan ennen myyntiä seuraa-
vaan kohteeseen. Uusiokäyttö tie-
tää asiakkaalle merkittäviä säästö-
jä hankintakuluissa.

Tavoitteena on nostaa kierrätet-
tyjen tuotteiden osuus kokonais-
myynnistä 15 prosentista 25 pro-
senttiin vuoteen 2025 mennessä. 
Päämääränä on pyörittää toimin-
taa 75 prosenttisesti uusiutuval-
la energialla vuoteen 2025 men-
nessä. Yhtiö on mukana yhteisissä 
ponnisteluissa, joilla pyritään py-
säyttämään ilmaston lämpenemi-
nen 1,5 asteeseen. 

Yhtiö pyrkii myös nostamaan 
ekologisella tavalla valmistettujen 
tuotteiden osuuden 70 prosenttiin 
kokonaismyynnistä tämän vuoden 

Ilmaston 
puolesta 
n Philips otti ympäristövai- 
kutusten vähentämisen ta-
voitteisiinsa jo 1990-luvulla.

n Yritys on sitoutunut ta-
voitteeseen, jossa ilmaston 
lämpeneminen pyritään 
pysäyttämään 1,5 asteeseen.

n  Sillä on tavoitteena saa-
vuttaa toimintojensa osal-
ta hiilineutraalius vuoden 
2020 loppuun mennessä.

n Philipsin kaikkien toimi-
pisteiden sähkönkulutus 
tuotetaan täysin uusiutu-
villa energianlähteillä.

n Yritys on sitoutunut 
hankkimaan yli 75 prosent-
tia kokonaiskulutuksestaan 
uusiutuvista lähteistä vuo-
teen 2025 mennessä.

aikana ja 100 prosenttiin vuoteen 
2025 mennessä. Silloin neljännes 
kokonaismyynnistä tulee olemaan 
innovatiivisia, selkeästi kestävää 
kehitystä edistäviä tuotteita.

Lupauksena on lisätä kierrätetyn 
muovin sekä kierrätettävien materi-
aalien käyttöä ja vähentää harvinais-
ten luonnonvarojen hyödyntämistä.  
Vasama kertoo yhtiön arvomaail-
man – ihmishenkien pelastamisen 
ja ilmastotalkoiden – olevan lähel-
lä sydäntään.

– Me olemme yksilöinä ja yri-
tyksinä vastuussa tuleville suku-
polville. Philips on etujoukoissa 
tukemassa kestävää kehitystä ja 
muokkaamassa yhteiskuntaa. Yri-
tyksenä haluamme toimia emmekä 
seurata passiivisesti vierestä, Vasa-
ma tähdentää.
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W oodlyn toimitusjohtaja 
Jaakko Kaminen muiste-
lee olleensa yhteydessä 
patenttiasiamiehenä toimi-

vaan Linda Norrgårdiin toisena työpäivä-
nään reilut kolme vuotta sitten. Yritys oli 
kehittämässä uutta innovaatiota, kierrätet-
tävää ja hiilineutraalia Woodly-muovia, jon-
ka pääraaka-aine on puuselluloosa.

– Kehitämme täysin uudenlaista muovia 
puusta, jota voidaan työstää muoviteolli-
suuden nykyisillä menetelmillä. En tunte-
nut IPR-maailmaa entuudestaan. Ymmärsin 
kuitenkin, että tuotesuojaukseen ja -kehi-
tykseen on panostetta-
va, Kaminen avaa.

Woodly sai avukseen 
Suomen suurimmassa 
patenttitoimistossa, Pa-
pula-Nevinpatissa ny-
kyään työskentelevän 
Norrgårdin. Kemian- 
tekniikan diplomi-insi-
nöörinä ja polymeeri-
kemian asiantuntijana  
Norrgård pääsi yrityk-
sen tuotekehityspro-
sessiin ja liiketoimin-
taan hyvinkin nopealla tahdilla kiinni. 

– Jaakon varhainen yhteydenotto oli hie-
no juttu. Selvitimme aluksi, millaisia suo-
jaustoimenpiteitä maailmalla oli jo tehty 
ja loimme Woodlylle alustavan IPR-stra-
tegian. Se auttoi yritystä suuntaamaan 
tuotekehitystään, säästämään resursse-
jaan ja luomaan tuotteen, jolle on saa-
tavissa vahva patentti. Kaikki suojaus-
toimenpiteet teimme etupainotteisesti,  
Norrgård muistuttaa.

Prosessin osat patentoitavissa
Kamisen mielestä startup-yrityksessä kau-
palliset haasteet kasvavat usein teknisiä 

haasteita suuremmiksi. Siksi Woodlyn kau- 
pallista potentiaalia vahvistettiin alusta läh-
tien. Tavoitteena on saada aikaan lisensoin-
tisopimuksia asiakkaiden kanssa. Jotta tässä 
onnistutaan, pitää Woodlyn IPR-portfolion 
olla erityisen vahva. Tässä työssä on hyö-
tyä siitä, että Norrgård on ollut kehittämäs-
sä suuren pörssiyhtiön patenttiportfoliota.

– Kehitämme Woodlylle maksimaalista 
suojaa patentoimalla lopputuotteiden ohel-
la reseptiikan ja sen käytön. Patentin suo-
jaavuuden kannalta on tärkeää, että hake-
mus on hyvin kirjoitettu ja riittävän katta-
va. Lindan osaamiseen ja yhteistyökykyyn 
olemme pystyneet luottamaan alusta läh-

tien. Hän on meille kuin 
oman tiimin jäsen. 

Woodly-pakkaukset 
on ensimmäisenä tuo-
nut kauppoihin K-ryh-
mä, joka testasi niitä 
viime kesäkuussa. Ka-
minen uskoo, että vuo-
den lopulla on luvassa 
uusia yhteistyökump-
panien julkistuksia. En-
si vuonna Woodlyn ta-
voitteena on kansainvä-
listyminen. 

Woodly ja Norrgård käyvät keskustelu-
ja kuukausittain. Kun Norrgård on kärryillä 
Woodlyn kehityksestä, hän pystyy konsul-
toimaan tarvittavissa IPR-toimenpiteissä.

– IPR-kehitystyön ohella yritysten tulee 
muistaa valvoa, että patentteja ei loukata. 
Mikään muu taho ei sitä tee. Me voimme 
auttaa myös tässä, Norrgård sanoo.

Kaminen on huomannut, että monet yri-
tykset kokevat IPR-maailman hankalana ja 
palvelujen ostamisen kalliina. Itse hän ei al-
lekirjoita tätä näkemystä, sillä IPR-toimisto-
ja on helppo lähestyä ja kulut ovat myös en-
nakoitavissa ja säädeltävissä.

Eko-startup-yritys Woodly kehittää puusta uudenlaista muovia, jota on mahdollista 
työstää muoviteollisuuden nykyisillä menetelmillä.

Puupohjaisia muoveja kehittävä Woodly hankki patenttiasia-
miehen kumppanikseen. Kumppanin avulla yritys loi vahvan 
IPR-suojauksen ja ohjasi tuotekehitystään kannattavaan suuntaan.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva woodly

IPR-toimisto on 
eko-startupin  
tärkeä kumppani

n Hiilitaseella tarkoitetaan hiiliva-
raston, kuten metsän, hiilen määrän 
muutosta aikayksikköä kohden.

n  Jos tase on positiivinen, hiiliva-
rasto on sitonut hiiltä enemmän 
kuin päästänyt.

n   Simosolin hiililaskentapalvelun 
avulla voidaan tutkia, miten eri 
muuttujat vaikuttavat metsien  
kykyyn sitoa hiiltä.

n  Laskenta sisältää hiilen määrän 
puustossa sekä maaperässä.

M itä suurempaan rooliin met-
sät nousevat hiilineutraaliut-
ta tavoiteltaessa, sitä tär-
keämpää on syventää met-

sien tuntemusta ja pyrkiä ylläpitämään nii-
den hiilinieluja. Ohjelmistokehitykseen ja 
konsultointiin keskittyvä kotimainen Si-
mosol on vakiinnuttanut paikkansa johta-
vana metsäalan suunnittelupalveluiden tar-
joajana. Metsien hiililaskennan lisäksi yritys 
tarjoaa ratkaisuja etenkin metsien käytön 
suunnitteluun, metsien arvonmääritykseen, 
sekä puunhankintaketjun optimointiin.

– Toimitamme itse kehittämiämme, si-
mulointiin ja optimointiin perustuvia suun-
nittelujärjestelmiä avaimet käteen -periaat-
teella. Asiakkaat voivat sisällyttää tietonsa 
valmiiseen järjestelmään ja toteuttaa mo-
nipuolisesti omia laskelmiaan, kertoo pal-
velupäällikkö Juho Penttilä.

Simosolin tausta luotiin vuonna 2004, 
kun Suomen metsäsektori yhdisti voiman-
sa luodakseen nykyaikaisen metsänhoidon 
suunnittelujärjestelmän. Projektin tulokse-
na Helsingin yliopistossa kehitettiin avoi-
men koodin SIMO-laskentajärjestelmä. Si-
mosol perustettiin vuonna 2007 jatkamaan 
kehitystyötä, ja nykyään valtaosa Suomen 
metsistä analysoidaan vuosittain yrityksen 
järjestelmissä.

Hillitsee ilmastonmuutosta
Metsät poistavat tehokkaasti hiiltä ilmake-
hästä, ja siksi suunnitelmallisella metsien 
hoidolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. 
Simosolin ratkaisut ovat käytössä jo miljoo-
nilla metsähehtaareilla ympäri maailman.

– Viime vuosina hiilitaselaskennasta on 
tullut kysytty palvelu. Ratkaisuillamme voi 
laskea luotettavasti metsien hiilivarastoja ja 
-nieluja ja ennustaa näiden kehitystä eri ske-
naarioissa. Hiililaskentapalvelujamme käy-
tetään kotimaassa sekä muualla Euroopas-
sa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. 

Hiilitase tarkoittaa metsän sitoman ja 
vapauttaman hiilen välistä erotusta tietyl-

lä ajanjaksolla, yleensä vuoden kuluessa. Jos 
tase on positiivinen, metsä on sitonut hiiltä 
enemmän kuin päästänyt. Simosolin hiililas-
kentapalvelujen avulla voidaan tutkia, miten 
erilaiset muuttujat vaikuttavat metsien hii-
lensidontaan. Näitä ovat esimerkiksi puuston 
rakenne ja sen kasvun eri vaiheet sekä met-
sänomistajan metsänhoidolliset valinnat. 

– Laskenta sisältää hiilen määrän puustos-
sa ja maaperässä. Huomioon otetaan myös 
puutuotteisiin varastoituva hiili sekä kulje-
tusten ja metsänhoitotoimenpiteiden aiheut-
tamat päästöt. Lopputulemana saadaan met-
sänkäytön hiilitase, joka voidaan huomioida 
osana sijoitusportfolion hiilitasetta.

Simosol tuottaa palveluita yrityksille, jul-
kisille organisaatioille, sekä kuluttajille. Uu-
sin  metsästä kiinnostuneita tahoja palveleva 
tuote on metsajapuut.fi -palvelu. Portaalista 
käyttäjä saa edullisesti kiinteistökohtaisen ra-
portin, joka sisältää kattavan analyysin met-
sätilan taloudellisesta arvosta. Lähitulevai-
suudessa palveluun liitetään tietoa metsien 
käytön vaikutuksesta niiden hiilitaseeseen.

Uuden sukupolven metsänhoidossa on käytössä analytiikan ja 
laskennan järjestelmät, jotka auttavat optimoimaan metsänkäyt-
töä ja hahmottamaan metsien kykyä sitoa hiiltä.

Metsät ansaitsevat
syvää analytiikkaa

Lohjalla sijaitseva Paavolan tammi on Suomen vanhimpia ja kauneimpia puita. Vanha 
metsä varastoi valtavan määrän hiiltä puustoon ja maaperään, Juho Penttilä kertoo. 

Hiilitaselaskenta

teksti liisa joensuu  kuva patrik pesonen

“
Kehitystyön  
ohella tulee  
muistaa valvoa, 
että patentteja 
ei loukata.  

T okmanni julkisti elokuus-
sa rohkeat ilmastotavoit-
teensa. Yritys on sitoutu-
nut vähentämään oman 

toimintansa absoluuttisia ilmas-
topäästöjä vuoteen 2025 mennes-
sä 70 prosentilla vuoden 2015 ta-
soon nähden.

– Myös halpakaupan täytyy toi-
mia vastuullisesti. Kun samalla 
olemme tarkkoja kustannuksista, 
toimintamallimme tukee vastuulli-
sia ilmastotavoitteita. Olemme kiin-
teistöissämme ja kuljetuksissamme 

Suomen suurin halpa-
kauppaketju Tokmanni 
näyttää ilmastotavoitteil-
laan kaupan alalle suuntaa. 
Sen kunnianhimoiset  
tavoitteet pohjaavat YK:n 
alaisen ilmastopaneelin 
tekemiin laskelmiin. 

teksti aino tiirikkala 
kuva outi neuvonen

tehneet fiksuja ratkaisuja ilmaston 
kannalta, sanoo Tokmannin vas-
tuullisuuspäällikkö Emilia Koski.

Lisäksi Tokmanni on sitoutunu 
siihen, että 80 prosentilla sen tuot-
teiden ja palveluiden tavarantoimit-
tajista (hankintojen mukaan) on tie-
teeseen perustuvat ilmastotavoit-
teet viidessä vuodessa.

Nämä tavoitteet ovat ketjun vas-
taus kansainväliseen, Science Ba-
sed Targets -aloitteeseen, joka kan-
nustaa yrityksiä toteuttamaan il-
mastotoimiaan Pariisin ilmastoso-
pimuksen päästövähennystavoit-
teiden mukaisesti. 

Samalla ulkopuolinen todentaja 
vahvistaa, että Tokmannin tavoit-
teet ovat ilmastotutkimuksen mu-
kaiset ja osaltaan riittäviä rajoitta-
maan ilmaston lämpeneminen 1,5 
asteeseen. Tokmanni on Pohjois-
maissa kolmas kaupan alan yritys, 
joka on asettanut 1,5 asteen mukai-
set, hyväksytyt ilmastotavoitteet.

Päästötöntä sähköä
Kokemusta ja uskallusta kovien ta-
voitteiden asettamiseksi löytyy. 

– Se pakottaa organisaatiomme 

miettimään, mitä tehdä niihin pää-
semiseksi. Kun muutos alkaa toimia 
ihmisten mielessä, sieltä nousevat 
tarvittavat toimenpiteet ja niistä tu-
lee luontainen osa päivittäisiä pää-
töksiä, Tokmannin toimitusjohtaja 
Mika Rautiainen sanoo.

Aurinkopaneeleja ja led-lamp-
puja myymälöihin on asennettu jo 
pitkään. Led-valaistuksella ja muil-
la energiatehokkuustoimilla ener-
giankulutus on vähentynyt yksit-
täisissä myymäläkiinteistöissä jo-
pa noin 30 prosenttia. 

– Myymäläpinta-ala on suuri, ja 
tämä tekee valaistuksesta merkit-
tävän tekijän. Led-valaistus on ol-
lut iso ja erittäin viisas investointi, 
Rautiainen kertoo.

Vuonna 2019 Tokmannin myy-
mäläkiinteistöjen kokonaispäästöt 
vähenivät lähes puolella edellis-
vuoteen verrattuna. Huomattavin 
vähennys saatiin aikaan siirtymäl-
lä kokonaan uusiutuvaan sähköön.

– Sähkönkäytön päästömme 
ovat tällä hetkellä nolla ja tulevat 
olemaan myös jatkossa. Vuoden 
lopussa lisäksi lähes 20 prosentilla 
myymäläkiinteistöjemme katoista 

on aurinkopaneeleja, Koski kertoo.
Myös panostus kiinteistöauto-

maatioon on parantanut energiate-
hokkuutta. Myymälöiden valaistus-
ta, lämmitystä ja jäähdytystä voi-
daan optimoida etäyhteydellä. 

Ratkaisuja yhteistyöllä
Laaja tuotekirjo on halpakaupalle 
tärkeää. Tokmanni aikoo lisätä va-
likoimaansa vastuullisuusmerkit-
tyjä tuotteita. Tokmannille ilmas-
tonmuutokseen liittyviä riskiraaka- 
aineita ovat puuvilla, puu ja palmu-
öljy. Niiden sertifiointi tukee kestä-
vämpiä viljelytapoja.

– Toimitusketjumme päästöjen 
vähentämiseksi teemme systemaat-
tisesti työtä toimittajiemme kanssa, 
jotta he myös sitoutuisivat ilmasto-
tavoitteisiimme, Koski kertoo.

Jatkossa yritys kartoittaa myös 
uusiutuvan lämmön toimittajia, sillä 
suurin osa oman toiminnan päästöis-
tä tulee kiinteistöjen lämmityksestä. 

Päästöt saadaan laskuun 
pitkäjänteisillä keinoilla
Tokmannilla on tällä hetkellä 190 
myymälää, ja siksi kiinteistönomis-

tajien ja kuljetusyrittäjien kans-
sa tehtävät päätökset tulevat ole-
maan merkittäviä. Ne eivät kuiten-
kaan synny sormia napsauttamalla. 

Tosin Tokmannilla keksittiin, et-
tä kuljetusten aikana tuotteita suo-
jaavaa muovia voidaan vähentää yk-
sinkertaisesti pakkaamalla rullakot 
autoihin eri tavalla. 

– Kalvomuovin käyttö laski vii-
me vuonna 21 tonnia eli yli miljoo-
nan muovikassin verran. Samalla 
myymälöiden toiminta nopeutui, 
kun muovia ei tarvitse purkaa pois, 
Koski avaa. 

Myymälöiden jätteestä uusio-
käyttöön tai kierrätykseen menee 
yhteensä 80 prosenttia. 

– Meillä on yli miljoona asiakas-
käyntiä viikossa, ja asiakkaat ovat 
kiinnostuneita siitä, mitä teemme. 
Sen tähden vastuullisuus on kaup-
pamme henkilökunnalle yhteinen 
asia, Rautiainen sanoo.

Viime vuonna Tokmanni onnis-
tui vähentämään hiilidioksidipääs-
töjään 14,5 prosentilla. Samaan ai-
kaan sen liikevaihto kuitenkin kas-
voi 8,5 prosenttia, yli 944 miljoo-
naan euroon.

Ilmastonmuutoksen vastainen työ tarkoittaa sitoutumista, pitkäjänteistä työtä ja jatkuvaa parantamista yhdessä tokmannilaisten ja kumppaneidemme kanssa, kertoo Emilia Koski. 

Rohkeat ilmastotavoitteet 
näyttävät suuntaa koko alalle
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“

Sähköinen  
mallisto takaa  
ajonautinnon 

P oliittiset päätökset ja ku-
luttajien odotukset ilmas-
tovaikutusten pienen-
tämiseksi ovat saaneet 

sähköistettyjen autojen myynnin 
kunnolla vauhtiin. Suomessa la-
dattavien hybridien ja sähköauto-
jen osuus ensirekisteröinneissä on 
viime vuodesta tuplaantunut ja on 
edelleen voimakkaassa kasvussa.

BMW:n sähköisen malliston uu-
distuminen on taannut sen, että 
haastavasta maailmantilantees-
ta huolimatta Suomessa ollaan 
myynnissä tällä hetkellä edellä vii-
me vuoden vastaavaa ajankohtaa.

– Onnistumisen takeena on ollut 
myös tehokas jälleenmyyntiverkos-
tomme, joka on tehnyt erinomais-
ta työtä uuden mallistomme mark-
kinoinnissa ja myynnissä, kiitte-
lee BMW Suomen toimitusjohtaja  
Janne Kämäräinen.

Tämän vuoden aikana BMW:n 
uudistunut ja vähäpäästöinen mal-
listo kattaa ladattavat hybridit, ke-
vythybridit sekä täyssähköiset mal-
lit. Kämäräinen arvioi, että vuoden 

2020 aikana reilusti yli puolet myy-
dyistä malleista tulee olemaan la-
dattavia. Jatkuvan kehitystyön an-
siosta moottoreiden päästöt ovat 
merkittävästi alentuneet, samalla 
kun myös isompia malleja on lan-
seerattu sähköistettyinä versioina.

– BMW:n periaatteena on aina ol-
lut ajamisen nautinto yhdistettynä 
tekniseen edelläkävijyyteen. Myös 
sähköistyvään mallistoon on luotu 
alustat ja teknologia, joilla voidaan 
maksimoida mallistomme jousta-
vuus ja riippumattomuus muista 
valmistajista, Kämäräinen toteaa.

Uudistunut hybridimallisto
BMW:n uudistuneessa hybridimal-
listossa polttomoottori ja hiljainen 
sähkömoottori tekevät saumaton-
ta yhteistyötä. Sähkömoottorin toi-
mintasädettä on parannettu ja kiih-
dytysvoimaa vahvistettu, mikä pa-
rantaa ajokokemusta entisestään. 
Lisäksi malliston tekniikkaa on pet-
rattu ominaisuuksilla, jotka pienen-
tävät ympäristövaikutusta, paran-
tavat turvallisuutta ja tekevät au-
ton käytöstä entistä helpompaa ja 
nautittavampaa.

– Suosituista X-malleistamme se-
kä 3- ja 5-sarjasta löytyy useita la-
dattavana hybridimalleja, joissa te-
hokas ja vähäkulutuksinen bensii-
nimoottori yhdistyy eDrive-tekno-
logian hiljaiseen sähkömoottoriin. 
Uudet mallit tarjoavat parempaa 
suorituskykyä, samalla kun poltto-
aineen kulutus ja CO2-päästöt ovat 
tavallista vähäisempiä.  Myös ladat-
tavien hybridimallien toimintasäde 
on markkinoiden huippua. Esimer-
kiksi BMW:n X5-maasturin sähkö-
moottorissa on jopa 87 kilometrin 

toimintasäde, Kämäräinen lupaa.
BMW panostaa edelleen merkit-

tävästi myös kevythybridiautoihin. 
Niissä ladattavia hybridejä pienem-
pi sähkömoottori tukee polttomoot-
toria pitäen polttoaineen kulutuk-
sen pienempänä ja päästötasot al-
haisempina. Kevythybridit hyödyn-
tävät 48 voltin akkuun varastoitua 
jarrutusenergiaa ja niiden sähkö-
moottori avustaa polttomoottoria 
esimerkiksi auton käynnistyksen tai 
kiihdytyksen yhteydessä.  

Tämän vuoden aikana BMW lan-
seeraa yhteensä noin 60 uutta ke-
vythybridiä ja uusia malleja suun-
nitellaan jatkuvasti.

Päästötöntä suorituskykyä
Myös täyssähköautojen kehitykses-
sä BMW aikoo olla markkinoiden 
kärkipaikalla. Täyssähkömalleis-
ta autonvalmistajalla on jo useam-
man vuoden ajan ollut markkinoil-
la BMW i3, josta löytyy myös sport-
tisempi versio i3s.

– Tämän vuoden aikana saatavil-
le tulee myös ensimmäinen täys-
sähköinen katumaasturimme iX3, 
joka kykenee BMW:n eDrive-tek-
niikan ansiosta jopa 459 kilomet-
rin toimintasäteeseen. Hevosvoi-

mia uudesta täyssähkömallista löy-
tyy 286 ja vääntöä kiitettävät 400 
nm, joka riittää haastavimpiinkin 
tarpeisiin, Kämäräinen toteaa.

Ensi vuonna BMW esittelee myös 
uuden i4-mallin. Neliovisen Gran 
Coupen kantamaksi luvataan 600 ki-
lometriä, joka tulee olemaan mark-
kinoiden parasta suorituskykyä.

Täyssähköautojen ehdottomana 
etuna Kämäräinen pitää sitä, ettei-
vät ne tuota lainkaan päästöjä fos-
siilisista polttoaineista ja ovat pe-
rinteisiä autoja helpommin huollet-
tavia. Äänettömyys ja vaihteiston 
portaattomuus tuovat taas ajonau-
tintoa. Hänen mielestään yksi tule-
vaisuuden suurimmista haasteista 
onkin riittävän kattavan latausinfra- 
struktuurin rakentaminen koko 
maan kattavaksi, kun sähköauto-
jen suosio jatkuvasti lisääntyy.

– BMW-konsernilla tulee ole-
maan vuoteen 2023 mennessä 25 
sähköautomallia, joista puolet on 
täysin sähköisiä. Esimerkiksi suosi-
tut BMW X1 ja BMW 5 -sarja tulevat 
jatkossa markkinoille myös täysin 

Tekninen edelläkävijyys 
on aina erottanut BMW:n 
kilpailijoista. Sähköistyvän 
malliston uudistumisen 
myötä yhtiö on ottanut 
ekologisesti kestävät  
toimintatavat kiinteäksi 
osaksi toimintaketjua. 

sähköisinä kuten yrityksemme ylin 
johto on aiemmin linjannut.

Vaikka ladattavien mallien kehi-
tys laajenee merkittävästi, BMW:llä 
uskotaan, että myös bensiini- ja di-
eselautot on käytössä vielä pitkän 
aikaa, vaikka mallistot niiden osal-
ta tulevatkin jonkin verran harve-
nemaan.  

– Esimerkiksi diesel- ja kevyt-
hybridiyhdistelmä tulee jatkossakin 
olemaan kysytty vaihtoehto. Strate-
gianamme on tarjota samasta mal-
lista useita eri vaihtoehtoja, mikä pi-
tää sekin osaltaan bensa- ja diesel-
mallit vielä vahvasti kuvioissa mu-
kana. Myös polttoaineissa tapahtuu 
ympäristön kannalta jatkuvaa posi-
tiivista kehitystyötä, esimerkiksi uu-
siutuvan dieselin kehitystyön myö-
tä, Kämäräinen muistuttaa.

Ympäristöajattelu kattaa 
koko toimintaketjun
BMW Groupin menestyksen kulma-
kiviä on pitkäjänteinen ja vastuul-
linen toiminta. Yhtiö sisällyttää-
kin strategiaansa olennaisina osi-

BMW X5 xDri-
ve45e -hybridi-
auton sähköinen 
toimintamatka  
on jopa 87  
kilometriä. 

teksti pekka säilä 
kuva sara lehtomaa 

EU:n asettama 
päästötavoite 
saavutetaan  
tämän vuoden 
kuluessa.

 BMW Suomen  
toimitusjohtaja Janne 

Kämäräinen uskoo,  
että ladattavien auto-

mallien suosio tulee 
kasvamaan tulevaisuu-

dessa vauhdilla.

X5-hybridin toimintasäde on markkinoiden huippua. Tämän vuoden aikana saataville tulee 
myös BMW:n ensimmäinen täyssähköinen katumaasturi. 

na ekologisesti ja sosiaalisesti kes-
tävät toimintatavat sekä luonnon-
varojen säästämisen. Yhtenä johta-
vista premium-automerkeistä BMW 
haluaa olla myös kestävässä kehi-
tyksessä edelläkävijä.  

Yhtiön omana tavoitteena on vä-
hentää jokaisen ajoneuvon aiheut-
tamaa hiilidioksidipäästömäärää 
vähintään kolmanneksella. Vuon-
na 2019 BMW valmisti 2,5 miljoo-
naa ajoneuvoa, joten tavoite vas-
taa yli 40 miljoonan hiilidioksidi-
tonnin vähennystä koko elinkaa-
ren aikana vuonna 2030.  Tuotan-
non ja tuotantolaitosten hiilidioksi-
dipäästöjä alennetaan 80 prosenttia 
ajoneuvoa kohti.

– Kestävän kehityksen tavoitteet 
on integroitu koko BMW:n toimin-
taketjuun ja ne kattavat tuotteen 
koko elinkaaren ajoneuvon suun-
nittelusta aina sen käyttöiän lop-
puun asti. Lyhyemmälläkin tähtäi-
mellä olemme hyvin aikataulussa. 
Tulemme saavuttamaan EU:n aset-
taman päästötavoitteen tämän vuo-
den kuluessa, Kämäräinen lupaa.

Kestävää kehitystä
n Vuoteen 2030 saakka ulottuvat 
hiilidioksiditavoitteet kattavat ajo-
neuvon koko elinkaaren suunnitte-
lusta sen käyttöiän loppuun asti.

n  Uudet päästötavoitteet perustu-
vat tieteellisiin tutkimustuloksiin.

n Kauaskantoisessa tuotestrate-
giassa hiilidioksidipäästöt vähe- 
nevät merkittävästi yli seitsemän  
miljoonan sähköajoneuvon ansiosta.

n  Tuotannon ja tuotantolaitosten 
hiilidioksidipäästöjä alennetaan 80 
prosenttia ajoneuvoa kohti.

n  Tavoitteena on luoda autoalan 
kestävin toimitusketju. Resurssien-
hallinnassa painottuu kiertotalous.

n  Ylimmän johdon toimintaa mita-
taan kestävään kehitykseen perus-
tuvien tavoitteiden perusteella. 
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L umme-Energian yritys-
myynnin liiketoiminta-
johtaja Janne Laineen mu-
kaan energianhallinta koe-

taan monissa yrityksissä haastavak-
si. Tämä johtuu pitkälti siitä, että yri-
tysten energianhankintaan ja -käyt-
töön linkittyy usein  toisistaan irralli-
sia ja hankalasti hallittavia prosesse-
ja. Haasteet lisääntyvät yritystoimin-
nan ja toimipisteiden määrän kasva-
essa. Oman sattumansa energiasop-
paan tuovat markkinoiden, lainsää-
dännön ja teknologian muutokset.

Lumme-Energia lanseerasi ke-
väällä Energiajohtaja-kokonaispal-
velun, jonka avulla yritykset voivat 
ulkoistaa energiakäyttöön ja -hal-

Ainutlaatuisen Energia- 
johtaja-palvelun avulla 
yritykset voivat ulkoistaa 
sähköenergian hankin-
taan sekä hallintaan  
liittyvät prosessinsa  
Lumme-Energialle.  

lintaan liittyvät toiminnot Lum-
me-Energialle. Palvelu tuo yrityk-
sen käyttöön parhaan energia-alan 
osaamisen ja ratkaisut. Samalla yri-
tyksen sisäiset resurssit vapautuvat 
ydinliiketoimintaan. Laineen mu-
kaan Energiajohtaja-palvelun kal-
taista kattavaa, selkeää ja helposti 
hankittavaa palvelukokonaisuutta 
ei markkinoilla toista ole.

– Energiajohtaja-palvelun avulla 
yritys voi ulkoistaa energianhallin-
taan liittyvät tehtävät osittain tai ko-
konaan meille. Strategisena kump-
panina voimme vastata sähkön han-
kinnasta, energiankäyttöprosesseis-
ta, energiatehokkuuden- ja hallin-
nan kehittämisestä sekä raportoin-
nista. Palvelupakettia voidaan täy-
dentää kattavilla lisäpalveluillam-
me, kuten energiavalmennuksella, 
sähköautojen latauspisteasennuk-
silla ja valvomopalveluilla, sekä ty-
täryhtiömme Solarigon kehittyneillä 
aurinkosähköratkaisuilla.

Varmoissa käsissä
Energiajohtaja-palvelu on asiakkail-
le helppo mutta myös edullinen ja il-
mastoystävällinen ratkaisu. 

– Yhtenäistämme asiakasyritys-
temme energiaprosesseja sekä ra-
portointia ja selkeytämme vastuun- 
jakoa. Kun toiminta muuttuu sel-
keämmäksi, voidaan helpommin 

suunnitella ja toteuttaa energiate-
hokuutta parantavia toimenpiteitä.

Energiajohtaja-palvelun keskiös-
sä on Lumme-Energian sähkön han-
kintaan, sähkösalkun hallintaan ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvä eri-
koisosaaminen. Ydinosaamisen ym-
pärille Lumme-Energia on rakenta-
nut kattavan energiatehokkuus- ja 
lisäpalvelutarjooman yhteistyössä 
kotimaisen kumppaniverkostonsa 
kanssa. Kaikki tarvitsemansa palve-
lut yritys voi hankkia vaivattomasti 

Liiketoimintajohtaja Janne Laine vakuuttaa, että asiakasyrityksen sähkö- 
energianhallintaan liittyvät haasteet voidaan ratkaista kerralla. 

Lumme-Energian kautta.
– Teemme arvion asiakasyrityk-

sen tilanteesta ja räätälöimme yri-
tykselle sopivan palvelukokonaisuu-
den. Seuraamme jatkuvasti teknolo-
gian, lainsäädännön ja markkinoi-
den kehitystä ja ehdotamme asi-
akkaalle proaktiivisesti strategisia 
muutoksia ja kehitystoimenpiteitä. 
Toimintamme ei ole sidottu tiettyi-
hin toimijoihin. Autamme asiakkaita 
hyödyntämään kehittyneitä energia-
ratkaisuja tuotteiden ja palveluiden 

kehittämisessä, Laine toteaa.

Sähköä omasta kiinteistöstä
Lumme-Energian keskeisenä tavoit-
teena on edistää energiantuotannon 
ja -käytön vastuullisuutta. Keskei-
sessä roolissa Lumme-Energian ym-
päristövastuullisessa toiminnassa on 
tytäryhtiö Solarigo Systems Oy, josta 
on kasvanut parissa vuodessa Suo-
men suurin kotimaisen uusiutuvan 
aurinkoenergian tuottaja.

Solarigo Systems tarjoaa yrityksil-
le mahdollisuuden aloittaa aurinko-
voiman hyödyntämisen ilman omaa 
investointia sekä ylläpitoon liittyviä 
huolia ja riskejä.

– Myymme aurinkosähkövoima-
loissa tuotettua energiaa ja toimi-
tamme asiakaskiinteistöihin aurin-
kosähköjärjestelmiä avaimet käteen 
-toimituksina. Kanssamme voi tehdä 
pitkän ja kilpailukykyisen aurinko-
sähkösopimuksen, jolloin vain käy-
tetystä aurinkosähköstä maksetaan. 
Kannamme vastuun investoinneis-
ta, asennuksista sekä tarvittavista 
huolloista ja korjauksista, Solarigon 
Antti Koskelainen kertoo.

Lumme-Energian tytäryhtiö, kotimaista aurinkoenergiaa tuottava, Solarigo Systems asentaa asiakkaidensa kiinteistöihin aurinkosähköjärjestelmiä avaimet-käteen toimituksina.

Energianhallinnasta vahvuus 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva Eino ansio ja  
mikko kuparinen

WWW.LUMME-ENERGIA.FI
WWW.SOLARIGO.FI

K oronapandemia on saa-
nut monet pienet ja kes-
kisuuret yritykset poh-
timaan tuotannon siir-

tämistä kotimaahan. Toimitusvar-
muuden parantumisen lisäksi ko-
timainen tuotanto on myös ilmas-
toteko.

Turkulainen ulkoaltaita myyvä 
Drop Design Pool oli asialla jo en-
nen pandemian puhkeamista. Se 
siirsi kuluvan vuoden alussa kaik-
kien sähkölämmitteisten altaiden-
sa valmistuksen Virosta Suomeen. 

Altaat tehdään nyt perheyri-
tys Nordic SPA:n tehtaalla Salossa. 
Nordic SPA valmistaa altaita myös 
omien tuotemerkkiensä alla, joten 
tarvittava osaaminen oli jo valmiik-
si olemassa.

– Paitsi että meiltä säästyy kul-
jetukset Viron ja Suomen välil-
lä, myös materiaalien hankinnas-
sa on synergiaetuja, kun tehtaalle 
voidaan tilata suurempia eriä ker-
ralla. Näin hiilidioksidipäästöjen 
määrä pienenee, sanoo toimitus-

Tuotannon siirto 
tuo ilmastohyötyjä

johtaja Ilkka Haapaniemi.
Tuotannon lisäksi osa materi-

aaleista hankitaan nyt kotimaas-
ta. Esimerkiksi eristeet ja altaiden 
alumiinirungot tulevat Suomesta, 
ja hukkapalat kierrätetään uudel-
leen raaka-aineeksi. Toiveissa on, 
että yhä suurempi osa altaan mate-
riaaleista olisi peräisin kotimaasta.

– Tuotannon siirtäminen Suo-
meen on mahdollistanut sen, että 
olemme voineet alkaa etsiä yhteis-
työkumppaneita, joille paikallisuus, 
vastuullisuus ja ilmastovaikutusten 
minimointi ovat tärkeitä arvoja. 
Tutkimme esimerkiksi parhaillaan 
altaan akryylimuoviosien korvaa-
mista suomalaisella puupohjaisella 
materiaalilla, jonka tuotannossa on 
pyritty minimoimaan hiilidioksidi-
päästöt, Haapaniemi kertoo.

Myös pakkausmateriaalin vaih-
to kotimaiseen, polttokelpoi-
seen muoviin on testauksessa. 

Lisäarvoa laadusta
Drop Design Pool käytti tuotannon 

siirron suunnitteluun aikaa reilun 
vuoden. Yritys kokeili aluksi testimi-
elessä yhden allasmallin valmistusta 
kotimaassa. Toimiva yhteistyö suo-
malaisvalmistajan kanssa rohkaisi 
siirtämään kaikkien sähkölämmit-
teisten altaiden tuotannon Saloon.

Kokemukset ovat olleet pelkäs-
tään positiivisia. Ilmastovaikutus-
ten lisäksi hyötyä on ollut myös lii-
ketoiminnalle.

– Kuljetuskustannukset laskivat 
jonkin verran, mutta vielä enemmän 
arvostamme työn laadusta saatavaa 

lisäarvoa. Kun nämä asiat ottaa huo-
mioon, kotimaisen tuotannon hin-
ta on aivan kilpailukykyistä, Haapa-
niemi toteaa. 

Yrityksen tuotanto siirtyi Suo-
meen parahiksi ennen koronati-
lanteen pahenemista. Kuluneen 
kevään aikana kotimainen tuotan-
to osoitti voimansa.

– Meillä on voitu pitää tuotanto 
koko ajan käynnissä koronatilan-
teesta huolimatta. Ulkomailta tule-
vissa komponenteisessa on kuiten-
kin ollut jonkin verran toimitusvii-

vettä, toimitusjohtaja Haapaniemi 
kertoo.

Haapaniemi uskoo, että kotimai-
suus tulee olemaan valttia myös ko-
ronapandemian jälkeen.

– Kotimaisuutta ja paikallisuut-
ta arvostetaan luultavasti jatkossa 
yhä enemmän. Aika näyttää, jää-
vätkö myös vaikutukset ihmisten 
vapaa-ajanviettotapoihin pysy-
vämmiksi: aletaanko suosia enem-
män kotimaanmatkailua, staycati-
on-tyyppistä lomailua ja kotiin pa-
nostamista, Haapaniemi toteaa.

Drop Design Poolin sähkölämmiteisten ulkoaltaiden tuotannon siirto Suomeen on mahdollistanut sellais-
ten yhteistyökumppanien etsinnän, joille paikallisuus ja ilmastotavoitteet ovat tärkeitä.

Ulkoaltaita myyvä Drop Design Pool siirsi sähköläm-
mitteisten ulkoaltaidensa tuotannon Suomeen. Se on 
tehnyt tuotantoprosessista ilmastoystävällisemmän.
teksti ja kuva drop design pool

Nordic Offsetin asiantuntijoina toimivat Antti Asumaa, Maija Saijonmaa ja Anna-Katri Räihä.

Hiilineutraaliuden 
asiantuntijat H iilijalanjäljen pienentä-

minen ja hiilinielujen li-
sääminen ovat keskeisiä 
asioita yritysvastuun 

kehittämisessä ja markkinoinnissa. 
Ilmastovastuullisuuden viesti on 
tärkeä niin kuluttajille, yritysasiak- 
kaille kuin osakkeenomistajillekin. 
Vastuullisuustekojen arvostuksissa 
ilmastoteot ovat kärkipäässä. 

– 13 vuodessa näkee kehityskaa-
ren. Yritystä perustettaessa vuonna 
2008 oli vahva huoli ilmastonmuu-
toksesta, mutta työkalut yritys-

Nordic Offset on Suomen pisimpään toiminut hiili-
neutraaliuspalveluihin keskittynyt yritys. Hiilijalan-
jäljen hallinnan tärkeys kasvaa vuosittain, kun asiak-
kaat ja sijoittajat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta.

ten hiilijalanjäljen hallintaan vas-
ta muotoutumassa. Nyt laskennan 
käytännöt ovat kehittyneet ja kom-
pensoinnin standardit vakiintu-
neet. Samalla julkinen paine vähä-
hiilisyyteen on kasvanut. Tarjoam-
me käytännön ratkaisut yritysten 
tarpeisiin hiilineutraaliuden tavoit-
telussa, kertoo Maija Saijonmaa, 
yksi Nordic Offsetin perustajista.

Yritysten tulee olla myös hereillä 
nyt kun kestävän rahoituksen peri-
aatteita ja standardeja vahvistetaan 
EU:n tasolla. Rahoitusta halutaan 
suunnata kestävästi toimiville yri-
tyksille. Vastuullisuudesta on tulos-
sa konkreettinen osa yrityksen ar-
vonmääritystä. Hiilijalanjäljen las-
kennalla on tässä keskeinen rooli.

Kannustaa innovaatioihin
Suomen kokeneimman hiilineutraa-
lisuusasiantuntijan laskenta- ja kom-
pensointipalveluita käyttävät muun 
muassa Elisa, Hesburger, Sitra, Juus-
toportti, L&T, Ruka, Slush ja muut 
alojensa edelläkävijät. Niillä on  roh-
keutta viestittää ilmastoteoistaan ja 
tuotteistaa hiilineutraalia tarjontaa.

Vähähiilisyys on motivoinut esi-
merkiksi KAS-Telineitä innovaatioi-
hin. Nordic Offsetin toteuttama hii-

“
Loppuasiakas 
arvioi koko  
tuotantoketjun 
kestävyyttä. 

lijalanjälkilaskenta auttoi KAS-Teli-
neitä todentamaan uuden työmai-
den säänsuojausmateriaalin ilmas-
toystävällisyyden: tuotekehityksen 
tuloksena käyttöön otettu polypro-
pyleeni vähentää sääsuojan kasvi-
huonekaasupäästöt alle kolman-
nekseen verrattuna perinteiseen 
PVC-muoviin. Kierrätettävän po-
lypropyleenin kokonaispäästöt ne-
liötä kohden olivat 770g CO2e siinä 
missä PVC:n 2629g CO2e. Samalla 
löydettiin säästöjen ja tehostami-
sen paikkoja. 

– Tämä on malliesimerkki rat-
kaisukeskeisyydestä, joka vähen-
tää päästöjä ja luo kilpailuetua, to-
teaa laskennan suorittanut asian-
tuntija Anna-Katri Räihä.

Viestintä vaatii konkretiaa
Etenkin kuluttajat toivovat vastuul-
lisiksi todennettuja tuotteita ja pal-
veluita valikoimiin sekä selkeää tie-
toa vastuullisuusteoista. Loppu- 
asiakas arvioi koko tuotantoketjun 
kestävyyttä, jolloin vastuullisuu-
desta huolehtiminen nousee myös 
yritysten väliseksi asiaksi.

Asiakkaat ovat usein epätietoi-
sia vastuullisuusteoista ja se haas-
taa yritykset viestimään entistä osu-
vammin. Vastuullisuusviestinnän 
tulee olla hyvin konkreettista, jotta 
vastuullisuuden kokemukseen pe-
rustuva asiakauskollisuus kasvaa. 

– Esimerkiksi hiilineutraalien 
tuotteiden tarjoaminen vaatii aitoa 
sitoutumista vähähiilisyyteen, oi-
keaoppisen kompensointien toteu-
tustavan ja tarkkuutta termien käyt-
tämisessä, lisää Saijonmaa.

teksti nordic offset  kuva Tomi Setälä
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Maailmaa 
mullistavaa 
aurinkosähköä  

T eknologiayhtiö Valoen 
aurinkopaneelitehdas 
sijaitsee Juvalla Ete-
lä-Savossa luonnonkau-

niiden maisemien keskellä. Tek-
nologiajohtaja Tuukka Savisalo 
ja johtava projektipäällikkö Jarno  
Kaakkunen esittelevät yhtiön tuo-
tantotiloja ja uusimpia tuotteita. 

Tehtaan yhdessä siivessä työnte-
kijät kiinnittävät paperinkevyitä au-
rinkokennoja ohueen muovikom-
posiittilevyyn. Syntymässä on au-
rinkopaneelin prototyyppi, jolla on 
kevyt mutta kestävä rakenne. Toi-
sella puolen tiloja on paneelien val-
mistuslinja, ja rakenteilla on myös 
toinen uusi tuotantolinja, jonka on 
tarkoitus toimia täydellä teholla jo 
loppuvuonna.

Täällä tiivistyy suomalainen tek-
nologiaosaaminen parhaimmillaan. 

– Olemme suomalainen tekno-
logiayhtiö, joka kehittää ja valmis-
taa uuden sukupolven aurinko-
sähköteknologiaa. Valmistamme 

itse kehittämiämme IBC-aurinko-
kennoja Liettuan tehtaassamme, 
ja täällä Juvalla valmistamme se-
kä tavanomaisia aurinkopaneelei-
ta että uusimpaan teknologiaan pe-
rustuvia, taipuvia ja muotoutuvia 
Odd-Form-paneeleita, Tuukka Sa-
visalo kertoo.

Lähtökohtana on puhtaan ja tur-
vallisen aurinkoenergian monipuo-
linen hyödyntäminen. 

– Aurinkosähkö tulee muutta-
maan ympäristöä ja maailmaa. 
Sähköä tulevat tuottamaan ympä-
rillämme olevat pinnat, joita emme 
edes huomaa aurinkopaneeleiksi.

Uuden polven teknologia
Valoen tavanomaiset aurinkopa-
neelit muistuttavat ulkoisesti pe-
rinteisiä paneeleita. Siinä mis-
sä perinteisissä paneeleissa sähkö 
kulkee kennon pintoihin juotettu-
jen sähkönjohtimien kautta, Valoen 
aurinkopaneeleissa hyödynnetään 
taustajohdinteknologiaa, jossa au-
rinkoenergia johdetaan kennon 
takapuolelta paneelin kokoiseen, 
sähköä johtavaan, joustavaan pii-
rikorttiin eli taustalevyyn. Panee-
lin etupuoli jää kokonaan sähkön-
tuotantoon. 

– Taustajohdinteknologia mah-
dollistaa tavan rakentaa tehok-
kaampia, kestävämpiä ja eri tar-
koituksiin sopivia aurinkopanee-
leita. Voimme tehdä paneeleista 
erilaisia muotoja, ja ne myös kes-
tävät paremmin iskuja ja vahinko-
ja ilman, että paneelin teho koko-
naan katoaa, sanoo toimitusjohta-
ja Iikka Savisalo.

Taustajohdinteknologiaa käyte-
tään myös Valoen ainutlaatuisessa 
Odd-Form-aurinkopaneelissa. 

Odd-Form tarkoittaa erilaisista 
materiaaleista valmistettuja aurin-
kopaneeleita, jotka voidaan muoka-
ta ympäristöön tai käyttötarkoituk-
seen sopiviksi. Ne sulautuvat ym-
päristöönsä, esimerkiksi kulkuvä-
lineisiin tai rakennusten pintaan. 

Tämä mahdollistaa aivan uuden-
laisen, jopa maailmaa mullistavan 
tavan hyödyntää aurinkosähköä. 

– Rakennukset ja esineet voi-
vat tuottaa sähköä itselleen. 
Odd-Form-teknologia mahdollistaa 
eri muotoisten, taipuvien, kevyiden 
ja tasaväristen paneelien liittämisen 
huomaamattomaksi osaksi raken-
netta. Uuden teknologian ansios-
ta aurinkosähköä voidaan tuottaa 
hajautetusti lähellä käyttäjää, mikä 
on ekologisin tuotantotapa, Tuuk-
ka Savisalo sanoo.

Osaaminen mukana myös   
itselatautuvassa autossa
Odd Form-paneeleita käytetään 
ajankohtaisessa tuotekehityspro-
jektissa, jossa Valoe kehittää aurin-
kopaneeleita itselataavaan henki-
löautoon yhdessä saksalaisen So-
no Motors GmbH:n kanssa. 

Kaakkunen nostaa tehtaalla kä-
siinsä ohuen mustan muovilevyn. 
Kappale taipuu fysiikan tohtorin kä-
sissä pehmeästi. Todellisuudessa le-
vy on aurinkopaneelia ja osa auton 
ovea. Itselataava auto saa osan ajo-
energiastaan suoraan auringosta, ja 
sen koripinta on peitetty saumatto-
masti koriin istuvilla Valoen aurin-

kopaneeleilla.
– Aurinkosähköauton massatuo-

tannon on tarkoitus alkaa vuoden 
2021 lopulla, Kaakkunen kertoo.

Toimitusjohtaja Savisalon mu-
kaan Sono Motorsin projektissa 
Valoe on yhdessä autonvalmistajan 
kanssa luomassa ihan uutta tekno-
logiaa, jota ollaan tuomassa liiken-
nevälineisiin laajemminkin.

– On oikeastaan ihme, että moot-
torikulkuneuvoissa ei juuri hyö-
dynnetä aurinkopaneeleita. Esi-
merkiksi henkilöauton katon ko-
koisella aurinkopaneelilla voidaan 
jo tuottaa ajoenergiaa sen verran, 
että polttoaineen kulutus laskee 
noin litran sadalla kilometrillä. Il-
maston kannalta energiansäästö on 
merkittävä, Savisalo sanoo.

Vastuullista teknologiaa 
Valoe tekee monenlaista muutakin 
kansainvälistä kehitystyötä. Tällä 

Teknologiayhtiö Valoe  
kehittää ja valmistaa uuden 
sukupolven aurinkopa-
neeleita, jotka taipuvat 
monenlaiseen käytöön. 
Yhtiön tavoitteena on 
nostaa alan osaaminen 
maailman kärkeen.

hetkellä yhtiö on ainoana suomalai-
sena teollisuusyrityksenä mukana 
Euroopan Unionin aurinkosähkö-
teknologian kehittämishankkees-
sa, jossa kehitetään teknologiaa yh-
teistyössä Euroopan johtavien tut-
kimuslaitosten kanssa.

Kolmivuotisen EU:n Horizon 
2020, HighLite -projektin yksi ta-
voite on tuoda markkinoille raken-
nuksiin integroitavia aurinkosäh-
köratkaisuja.

Valoen johtava 
projektipäällikkö 
Jarno Kaakkunen 
sekä tekno-
logiajohtaja 
Tuukka Savisalo 
esittelevät 
IBC-kennoa.

teksti elina jäntti 
kuva anna-katri hänninen

“
Tulevaisuudessa 
sähköä tulevat 
tuottamaan 
ympärillämme 
olevat pinnat.  

– Kehitämme myös kevyitä, al-
le viiden kilon painoisia aurinko-
paneeleita, joilla rakennusten jul-
kisivut voidaan saada tuottamaan 
sähköä. Aurinkopaneelin pinta voi 
näyttää visuaalisesti lähes miltä 
vain. Siihen voidaan tuoda väriä 
tai kuviota eri teknologioilla, Jar-
no Kaakkunen sanoo.

Aurinkosähköteknologian kehit-
tämisessä on kova kilpajuoksu maail- 
malla. Alan liikevaihto on jo yli 100 
miljardia ja kasvaa nyt 20 prosent-
tia vuodessa. Erityisesti Kiinalla on 
alalla iso etumatka, jota Euroopassa 
halutaan ottaa kiinni. Valoe on mu-
kana etujoukoissa.

– EU on panostamassa miljar-
deilla aurinkosähkön kehittämi-
seen. HighLite-hankkeessa olen-
naista on tuottaa ympäristöystä-
vällisiä aurinkopaneeleita, ja se on 
myös Valoelle erityisen tärkeää, sa-
noo Tuukka Savisalo. 

– Kehitämme vastuullista tek-
nologiaa. Lähes kaikki Kaukoidäs-
sä valmistettavat perinteiset aurin-
kopaneelit sisältävät lyijyä ja niiden 
valmistusenergia tuotetaan kivihii-
lellä. Valoen aurinkopaneelit sen 
sijaan ovat ympäristöystävällisiä, 
myrkyttömiä ja elinkaaren lopus-
sa kierrätettäviä. Nämä asiat tuovat 
meille toivottavasti merkittävää kil-
pailuetua.

Ilmastoystävällisyys näkyy myös 
Valoen tavoitteessa tehdä aurinko-
paneeleista pitkäikäisiä. Taustajoh-
dinpaneeleissa käytetään yhtiön ke-
hittämiä IBC-aurinkokennoja, joilla 
on korkea sähköntuottokyky ja pit-
kä käyttöikä. Myös muut materiaa-
lit valitaan paitsi tehoa myös käyt-
töikää ajatellen.

– Teoriassa on mahdollista suun-
nitella ja valmistaa ikuisesti kestävä 
paneeli, kun se tehdään kunnolla. 
Pitkäikäiseksi valmistettu paneeli 

Valoen aurinko 
paneeleista voidaan 

tehdä erilaisia muoto-
ja, ja ne myös kestävät  

paremmin iskuja ja  
vahinkoja. 

tuottaa kustannuksiltaan edullisin-
ta sähköä, Tuukka Savisalo sanoo.   

Valoen etuna on se, että yhtiöllä 
on näpeissään koko tuotantoketju. 
Valoe valmistaa itse sekä aurinko-
kennoja että paneeleita omissa teh-
taissaan ja voi tehdä täysimittaista 
tuotekehitystä myös asiakkaille. Va-
loe valmistaa myös paneelien val-
mistuslinjat.

– Emme tee massatuotteita vaan 
valttimme on muunneltavuus ja 
pienemmän mittakaavan tuotan-
to. Lähtökohta on, että paneelit 
räätälöidään asiakkaille asiakkaan 
tarpeen mukaan, Jarno Kaakku-
nen sanoo. 

Rajattomat mahdollisuudet
Valoen teknologiaosaaminen ja yri-
tyksen juuret ulottuvat jo 1970-lu-
vulle ja myöhemmin Nokian ku-
koistuksen aikoihin. Valoella usko-
taan, että Nokian jälkeisessä maa-

ilmassakin suomalainen teknolo-
giaosaaminen voi nousta maail-
man kärkeen. 

Tällä hetkellä yhtiössä on töissä 
hieman yli 40 ihmistä. Uusia rekry-
tointeja tehdään koko ajan. Vielä 
tämän vuoden puolella palkataan 
kymmenisen uutta työntekijää. 
Tälle vuodelle tavoitellaan kahden 
miljoonan euron liikevaihtoa ja lä-
hivuosina isompaa kasvua.

– Meillä on huikea kasvupoten-
tiaali. Aurinkosähkö on puhdasta 
ja ylivoimaisesti edullisin energia-
muoto, jonka kustannukset laske-
vat ja tehokkuus paranee tällä het-
kellä voimakkaammin kuin mis-
sään muussa energiantuotantos-
sa, Tuukka Savisalo sanoo. 

– Kun vedystä tulee tärkein au-
rinkoenergian varastointimuoto, 
aurinkosähkö tulee pitkällä aika-
välillä suurelta osin korvaamaan  
muut tavat tuottaa sähköä.

Odd Form 
-paneelit
n Uuden sukupolven aurin- 
kopaneelit avaavat maail- 
maa mullistavan tavan 
hyödyntää aurinkosähköä.

n  Teknologia mahdollistaa 
eri muotoisten, taipuvien, 
kevyiden ja tasaväristen 
paneelien liittämisen huo-
maamattomaksi osaksi 
käyttökohteen rakennetta.

n  Aurinkosähköä voidaan 
tuottaa kestävästi sen käyt- 
töpaikalla, esimerkiksi  
rakennuksissa tai itsensä 
lataavassa autossa.
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A semanseudut ovat kas-
vavia asumisen ja työ-
paikkojen keskittymiä, 
ja niiden kehittäminen 

on monessa kaupungissa nostettu 
strategiseksi painopisteeksi. Kunnat 
ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin 
ilmastotavoitteisiin ja niiden tehtä-
vänä on mahdollistaa vähähiilinen 
elämä kuntalaisille. 

Asemanseudut ovat raideliiken-
teen solmukohtina kestävän kau-
punkikehityksen ytimessä. Helsin-
gin seudulla on jo nyt noin 80 ju-
na- ja metroasemaa. Lisäksi raide-
liikenteen merkitys kasvaa entises-
tään uusien pikaraitioteiden myö-
tä.  Tavoitteena on asemanseutujen 
tiivistäminen ja palveluiden paran-
taminen.

Asemanseutujen houkuttele-
vuutta parannetaan ja uusia ilmas-
tovastuullisia liiketoimintaratkai-
suja haetaan kaksivuotisessa Fiksu 
Assa -hankkeessa, jossa ovat muka-
na Helsingin, Espoon, Vantaan, Rii-
himäen ja Hämeenlinnan kaupun-
git. Hanketta koordinoi Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut HSY, ja 
se saa rahoitusta Euroopan alueke-
hitysrahastolta. 

– Hyvä yhteistyö eri toimijoiden 
välillä on tärkeää, ja tämä hanke 
mahdollistaa sen. Hankkeen taus-
talla on valtion ja kuntien yhteistyö 
asemanseutujen kehittämiseksi eri 
verkostoissa, kertoo HSY:n projek-
tipäällikkö Aino Hatakka.

Pian päättyvän hankkeen puit-
teissa on järjestetty kahtena vuonna 
Fiksu Assa -tapahtumia, joissa esit-
täytyi uudenlaisia ilmastoystäväl-
listen tuotteiden ja palvelujen tar-
joajia. Lisäksi tehtiin kartoitus lii-
kepaikkojen kehittämistarpeista ja 
tämänhetkisistä erilaisista palvelu-
konsepteista sekä järjestettiin inno-
vaatiokilpailu, jolla haettiin uuden-
laisia ideoita.

Tänä vuonna toteutetaan myös 
yrityskehitysohjelma, jossa aute-
taan uusien vähähiilisten ja help-
poa arkea edistävien ratkaisujen 
kehittymistä asemanseudulle iso-
jen kumppaniyritysten avulla. 

– Ajatuksena on yhdistää uusia 
palveluntarjoajia näiden kumppa-
niyritysten kanssa ja etsiä synergioi-

Asemanseuduista 
ilmastoviisaita 
edelläkävijäalueita

ta. Pilotit toteutetaan syksyn 2020 
aikana, Hatakka kertoo. 
   
Tavoitteena kestävä arki
Asemanseudut voivat parhaimmil-
laan toimia vetovoimaisina paikkoi-
na uudentyyppisille liikkumisen, ja-
kamistalouden ja muille vähähiili-
syyttä edistäville palveluille. Pasilan 
asema on tästä hyvänä esimerkkinä. 

– Pasilan asema ja Tripla on liik-
kumisen näkökulmasta mielenkiin-
toinen ympäristö. Täällä on julkiselle 
liikenteelle upeat puitteet, ja pyöräi-
ly on otettu huomioon, avaa yhteis-
käyttöajoneuvoja, työsuhdepyöriä 
ja pyörähuoltoa tarjoavan Vapaus.
io:n toimitusjohtaja Mikko Ampuja. 

Vapaus.io tarjoaa yhteistyös-
sä kumppaniyritys YIT:n kanssa 
alueen asukkaille ja työntekijöille 
yhteiskäyttöisen sähköpyöräpalve-
lun osana Fiksu Assa -yrityskehitys-
ohjelmaa. Vastikään käynnistynees-
sä pilotissa voi vuokrata Triplasta 

sähköpyörän tai sähköisen kuor-
mapyörän joko lyhyelle reissuille 
tai vaikka koko viikonlopuksi. 

– Ihmiset toivovat, että heille tar-
jotaan vaihtoehtoja, joiden pohjalta 
he voivat tehdä kestäviä valintoja. 
Pyöräily kiinnostaa yhä useampia, 
ja sen yhdistäminen raideliikentee-
seen on hieno kombinaatio, jolla voi 
pienentää hiilijalanjälkeään, toteaa 

YIT:n asumisen palveluiden johtaja  
Pekka Helin.

YIT on rakentanut Triplaan 400 
asuntoa, ja vain joka neljäs asunnon- 
ostaja on hankkinut autopaikan. 

– Näille autottoman elämän va-
linneille tarjoamme yhteiskäyttö-
polkupyörien lisäksi yhteiskäyttö-
autoja, Helin kertoo.

Helsinki panostaa asemiin
Juna- ja metroasemien ympäristöt 
ovat Helsingissä keskeinen täyden-
nysrakentamisen paikka.

– Keski-Pasila on hyvä esimerkki 
uudesta aluetta tiivistävästä asuin- 
ja palvelukeskuksesta, mutta lähes 
joka asemalla on tällä hetkellä jotain 
tekeillä, kertoo Helsingin kaupungin 
yrityspalvelut-yksikön maankäytön 
erityisasiantuntija Laura Yrjänä.

Helsinki on sitoutunut tavoit-
teeseen olla hiilineutraali vuonna 
2035. Raideverkostoa tiivistämällä 
ja asemien läheisyyteen rakenta-

malla kaupunki helpottaa asukkai-
den mahdollisuuksia tehdä kestäviä 
valintoja omassa arjessaan.

– Asemanseutujen lisäksi myös 
itse asemia täytyy kehittää viih-
tyisiksi ja turvallisiksi, jotta yhä 
useampi siirtyisi raideliikenteen 
käyttäjäksi. Tähän tarvitaan yhteis-
työtä, koska eri asemia hallinnoivat 
eri tahot, Yrjänä sanoo.

Fiksu Assa -hankkeessa edistetään asemanseutujen kehittämistä ja uusien, vähähiilistä arkea 
tukevien palveluiden syntymistä pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa sekä Riihimäellä. 

teksti tiina salo  kuva sara lehtomaa

Kaikki asemat eivät tietenkään 
voi olla sellaisia palvelukeskuksia 
kuin Tripla, mutta tietyt palvelut 
voisi saada joka asemalle. Jotta ase-
mat houkuttelisivat yrityksiä, nii-
den imagoa pitäisi parantaa selvästi. 

– Alueen identiteetti voisi nä-
kyä asemilla paremmin, jotta asuk-
kaat ja yritykset ottaisivat ne omak-
seen. Kaupunkikehittämisen place-
making-ajattelu on tärkeässä roolis-
sa: luomalla viihtyisää ympäristöä ja 
tuomalla asemien läheisyyteen tai-
detta ja tapahtumia, asukkaita kiin-
nostavia palveluita ja vahvistamal-
la julkisia palveluita, saadaan niis-
tä monipuolisia elämisen keskuksia, 
kuvailee Yrjänä.  

Hatakka kuvaa asemaa raidelii-
kenteen käyttöliittymänä. Jos se on 
houkutteleva, helppo ja sieltä saa 
muitakin palveluja kuin raidelii-
kenteen,  käyttökokemus paranee.

Asemanseutujen käyttäjien pal-
velutoiveista ja ideoista tehtiin ky-
sely jo ennen hankkeen käynnisty-
mistä. Esille nousivat muun muas-
sa pyöräpysäköintiin ja vuokrauk-
seen, matkatavaroiden säilytykseen 
ja sähköpyörän ja auton lataukseen 
liittyvät palvelut. Lisäksi toivottiin 
etätyötiloja, aterioiden noutopis-
tettä, liikunta- ja leikkipaikkaa se-
kä lemmikkien päiväkotia.

Hankkeessa on jo kokeiltu ja tar-
jottu pop up -tiloja useille palveluil-
le aina liikkuvasta polkupyörähuol-
losta työkalujen yhteiskäyttöön. 

– Kun kehitämme liiketoiminta-
konsepteja ajatellen asemanseu-
tujen dynamiikkaa, niissä on pal-
jon monistettavuutta myös muual-
le Suomeen. Esimerkiksi kylmäase-
mille voisi tuoda automaattipalvelu-
ja, kuten nouto- ja jakelupalveluja, 
sanoo Hatakka.

Yrjänä huomauttaa, että paket-
tipisteet ovat juuri sellaisia, joille 
pitäisi löytyä tilaa aseman läheltä, 
ihmisten kulkureittien varrelta. 
Ne ovat myös tulevaisuutta, koska 
verkkokauppa ei tule vähenemään.

Hankkeessa yhteistyötä tekevät Pekka Helin YIT:ltä, Laura Yrjänä Helsin-
gin kaupungilta, Aino Hatakka HSY:ltä ja Mikko Ampuja Vapaus.io:lta.

M yös Hämeenlinnan 
tavoitteena on hii-
lineutraalius vuon-
na 2035. Kaupungin  

väkiluku kasvaa maltillisesti erityi-
sesti maan sisäisen muuttovoiton 
ansioista, yhtenä syynä on päära-
dan läheisyys ja hyvät raideliiken-
neyhteydet.

K a u p u n k i i n 
on rakentumassa 
rautatieaseman 
yhteyteen Van-
ajaveden rannal-
le uusi asuinalue, 
Asemanranta.

– Asemanran-
ta on paikkana 
ainutlaatuinen: 
se on osa keskus-
taa ja joukkolii-
kenteen solmu-
kohta, mutta myös virkistysaluei-
den solmukohta, joka rajoittuu kan-
salliseen kaupunkipuistoon ja ran-
tareittiin keskustasta Aulangolle. 
Alueella on mahdollisuus elää il-
man autoa, kertoo Hämeenlinnan 
maankäytön suunnittelujohtaja 
Niklas Lähteenmäki. 

Hämeenlinnan keskustan asu-
kasmäärä kaksinkertaistuu paris-
sakymmenessä vuodessa. Raken-

Hämeenlinna rakentaa 
uniikkia Asemanrantaa
Uusi asuinalue laajentaa Hämeenlinnan keskustaa 
aseman suuntaan, josta palvelut ovat helposti saavu-
tettavissa ja pääkaupunkiseudulle on hyvät yhteydet.

tamisen myötä asumisen erilaiset 
vaihtoehdot ja erityisesti energia-
tehokkuus kasvavat kokonaisuute-
na. Uusi keskusta tarjoaa kaupun-
gin asukkaille mahdollisuuden kes-
tävään ja sujuvaan elämään. 

– On kiinnostavaa, että kaupun-
gissa on säilynyt näin keskeisellä 

alueella rakenta-
maton paikka. Se 
mahdollistaa jär-
kevän yhdyskun-
tarakentamisen, 
kuten kaikissa 
muissakin kau-
pungeissa, joissa 
asema on keskus-
tassa. Fiksu Assa 
-hankkeen avul-
la voimme ha-
kea uusia ratkai-
suja siihen, mitä 

aseman seutu voi olla. On hienoa, 
että valtio on mukana toteuttamas-
sa ympäristöystävällistä, tehokasta 
yhdyskuntarakentamisen kehittä-
mistä asemanseuduilla, Lähteen-
mäki sanoo.

Arjen kestäviä valintoja
n Lähes 70 prosenttia  
Suomen ilmastopäästöistä 
syntyy kuluttajien päätösten 
ja valintojen seurauksena.

n  HSY:n koordinoima Fiksu 
Assa -hanke on EAKR- 
rahoitteinen yhteishanke 
vähähiilisten asemanseutu-
jen kehittämiseksi.

n Raideliikenteen asemat 
ovat liikenteen solmukoh-
tia ja siten avainasemassa 
vähähiilisen arjen mahdol-
listajina.

n  Asemien monipuoliset 
palvelut lisäävät joukkolii-
kenteen vetovoimaa ja su-
juvoittavat ihmisten arkea.

“
Uusi keskusta 
mahdollistaa 
asukkaille  
kestävän ja  
sujuvan elämän.

YIT:n Pekka Helin  
testaa Pasilan aseman  

lähellä asuville ja  
työskenteleville yh- 
teiskäyttökokeilussa  
olevaa sähköpyörää,  

joka on yksi hank- 
keen piloteista. 

Hämeenlinnan maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäen mielestä 
on hienoa, että asemanseuduille rakennetaan ympäristöystävällisesti.
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K ivi kestää elämää. Luon-
nonkivi on trendikäs, 
uniikki ja ekologinen 
materiaali. Sen hiilija-

lanjälki on erittäin matala, joten 
se on aito tulevaisuuden valinta. 
Ikiaikaisen materiaalin moderni 
renessanssi on alkanut. 

– Espoon Lukutori on julkisena 
hankkeena ilahduttava edelläkä-
vijä. Tarjouspyynnössä vaadittiin 
ensimmäistä kertaa hiilijalanjäljen 
laskentaa. Tämän perusteella mate-
riaaliksi valikoitui suomalainen ki-
vi, kertoo Lukutorille kivet toimit-
tavan Loimaan Kivi Oy:n toimitus-
johtaja Mikko Paljakka.

Lähes joka kaupungilla on nykyi-
sin tarkat ympäristöohjelmat laa-
dittuina, mutta julkisissa hankin-
noissa ei vielä useinkaan tarkastella 
ekologisuutta koko elinkaari huo-
mioiden. Helposti huomiotta jää-
vät myös suomalaisen kiven tuo-
mat kerrannaisvaikutukset yhteis-
kunnalle. Siksi esimerkiksi kiina-
lainen tuontikivi saattaa jyrätä hal-
vemmalla tuotehinnoittelullaan. 

– Jos huomioitaisiin taloudel-
linen vaikuttavuus laajemmin, ei 
tuontikivi olisi enää Oy Suomi Ab:l-
le edullinen valinta. Kun kivi lou-
hitaan vähäpäästöisesti Suomessa, 
se työllistää välillisesti myös monia 

muita yrityksiä. Pienen rahallisen 
säästön takia jäävät huomattavat 
verotulot saamatta, toteaa toimi-
tusjohtaja Jukka Tielinen Ylämaan 
Graniitti Oy:stä.

– Säästöistä on hyvä siirtyä pääs-
töihin. Kiinasta laivarahdilla tuo-
dun kiven logistiikasta aiheutuvat 
päästöt ovat yli 51-kertaiset Suo-
mesta hankittuun kiveen verrat-
tuna. Kuljetusetäisyys kotimaas-
sa on useimmiten vain noin 200 
kilometriä. Kiviaines saadaan lou-
hittua ympäristöystävällisesti aina 
suhteellisen läheltä. Kokonaisver-
tailussa suomalaisen kiven hiilija-
lanjälki on 80 prosenttia pienempi 

kuin kiinalaiskivellä. Silti suoma-
laiskatujen reunakivistä jopa 95 
prosenttia on tuotu Kiinasta.

Sopii hyvin uusiokäyttöön
Ekologisemman rakennuskulttuu-
rin puolesta urakoi myös kolmas 
kotimainen kivialan yritys. Tam-
pereen ratikkahanke on Tampe-
reen Kovakivi Oy:n kaikkien aiko-
jen suurin yksittäinen kivitoimitus. 
Tasokivetystä on tilattu noin 15 000 
neliötä ja pysäkkikiviä lähemmäs 
kymmenen kilometriä. 

Kiven uusiokäyttö konkretisoi-
tuu sekin osuvasti juuri nyt Tam-
pereella. Hämeenkadun nupukivet 
ovat pitkään jakaneet kaupungis-
sa mielipiteitä. Niissä on oma tun-
nelmansa, mutta ajomukavuus ja 
esteettömyys ovat jättäneet toivo-
misen varaa. Nupukivistä päätet-
tiin luopua.

– Tsaarin aikaiset yli sata vuotta 
vanhat nupukivet on nyt asennettu 
uusin kohteisiin ympäri kaupunkia. 
Minkään muun materiaalin kohdal-
la ei niin voisi tehdä. Kivi on ekolo-
ginen valinta myös siksi, että se on 
ikuista ja lähes huoltovapaata, ker-
too Tampereen Kovakivi Oy:n toi-
mitusjohtaja Antti Elomaa.

Kivirakentamisessa ei tarvitse 
miettiä tulevien remonttien mate-
riaalihankintoja ja niiden kustan-
nuksia eikä purkujätteen kierrä-
tettävyyttä, kuten vaikkapa puu-, 
tiili- tai betonirakentamisessa. Jos 
ylijäämämateriaalia tulee, sen voi 

murskata ja hyödyntää esimerkik-
si tierakentamisessa. Kivestä ei kos-
kaan aiheudu loppusijoitettavaa jä-
tettä. Uusiokäyttöä löytyy aina.

Painoarvoa ympäristölle
Rakentaminen ja rakennukset tuot-
tavat peräti kolmanneksen Suomen 
kasvihuonepäästöistä, joten Kivi ry 
keväällä julkaisema puolueettoman 
tahon elinkaariarviointi on tärkeä 
asiakirja. Se osoittaa, että suoma-
lainen kivi on aina vertailussa ym-
päristöystävällisin valinta, oli ky-
seessä sitten katulaatta, reunaki-
vi, lattia- tai julkisivukivi, pihakivi 
tai keittiötaso. Ympäristöselosteet 
kertovat, että taakse jäävät niin ke-
raaminen laatta Italiasta, betoniki-
vi Suomesta kuin kvartsikomposiit-
ti Espanjasta. 

Kivi ry:ssä vaikuttavat alan toi-
mitusjohtajat toteavat yhdessä, että 
saarnamiehen roolia on ylläpidettä-
vä yhteiseksi hyväksi, jotta hankin-
talaissa ympäristöasioiden painoar-
vo saataisiin isommaksi. Esimerkik-
si Turun toriremontin kilpailutuk-
sessa ei hiilijalanjälkivaatimuksia 
ollut lainkaan, ja tällä kertaa Tur-
kuun valittiin kiinalainen kivi hin-
nan ollessa valintakriteeri. 

Tiedon lisääminen on toki tär-
keää myös kuluttajien suuntaan, 
jotta kiven lukuisat käyttömahdol-
lisuudet muistettaisiin myös yksi-
tyistalouksissa. Kaunis ja kestävä 
materiaali sopii kodin piharakenta-
miseen erinomaisesti.

Suomalainen kivi 
voitti vertailun 
hiilijalanjäljestä

OP:n Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin julkisivu sekä muun muassa katu- ja pihalaatat on tehty suomalaisesta kivestä, joka on vertailussa aina ympäristöystävällisin valinta. 

Suomalainen luonnonkivi elää vahvaa nousukautta rakentamisen  
materiaalina. Elinkaariajattelussa sen edut tulevat esiin erityisesti  
huoltovapauden ja pitkäikäisyyden ansiosta.
teksti terhi kangas kuva loimaan kivi 


